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 هامجلس جديد و رعايت اولويت         روز حرف▼ 

های اقتصادی و معیشتی این روزها کشور و مردم در حوزه

در همین وضعیت، مجلس یازدهم  اند؛دچار برخی تنگناها شده

با نقد وضعیت جاری و دادن وعده به مردم برای حل مسائل 

 است که کار خود را آغاز کرده ماه کیجاری جامعه، کمتر از 

کننده به دوران تعییناست. با این وصف نقش مجلس در این 

 .رسدنظر می

مجلس باید از حیث رویکردی  ،در گام نخست -4 نکات تحليلي:

دقیقاً بر مسائل اصلی کشور تمرکز کند. این مهم باید هم در 

همه  کهآنخروجی کلی مجلس خود را نشان دهد و هم 

ها و مردم ای خود با رسانهنمایندگان مجلس در اظهارات و گفتگوه

با این اوصاف صحبت برخی از نمایندگان  باید بدان متعهد باشند.

های دوفوریتی برای تغییر نام برخی مجلس مبنی بر ارائه طرح

مراکز موضوعیت ندارد. این مجلس رسالت اصلی خودش را باید در 

جهت مسائل مهم کشور و کوشش برای بازسازی اعتماد عمومی 

خاطر  کند. اعتمادی که در بخش اقتصادی و معیشتی به متمرکز

برخی عملکردها ضربه خورده و الزم است با فوریت و دقت مورد 

درباره موضوع ازدیاد  حاضر مجلس -2رسیدگی قرار گیرد. 

موضوع حیاتی کشور است و  که سیاست راهبردی و جمعیت

مراهی و هاست رهبر معظم انقالب بر آن اصرار دارند، نگاه هسال

های مختلف کشور و ازجمله مجلس در موافقت دارد. وظیفه بخش

این موضوع را این زمینه آن است که بسترهای الزم برای تحقق 

سامان دادن به وضعیت  هااولویتیکی از باره، . دراینفراهم کند

خانگی است که این روزها امان مردم را بریده است. مسکن و لوازم

نظر وجود دارد که رشناسان در این نکته اتفاقتقریباً بین کا -0

نابسامانی وضعیت برخی موضوعات مانند مسکن و خودرو در 

شرایط کنونی صرفاً تابع قواعد اقتصادی و منطقی نیست، بلکه 

عمده آن ناشی از وجود برخی موانع دست و پاگیر، فقدان نظارت 

است که  نهایتاً جوالن دالالن است. بالطبع انتظار آن مؤثر و

مجلس در این اوضاع، نقش تقنینی و نظارتی خودش را ایفاء 

 نماید.

مجلس یازدهم دقیقاً در شرایطی کار خود را آغاز  نکته راهبردی:

های گوناگونی پیشروی های متعدد و نیز چالشنموده که فرصت

کشور قرار دارد. مجلس جدید و نمایندگان آن باید نسبت 

 القاعدهها معین نمایند. علیا و چالشهخودشان را با این فرصت

ها مسیر حرکت آینده مجلس باید بر مبنای تقویت و تداوم فرصت

های کنونی طراحی شود. های جدید از چالشو خارج کردن فرصت

بیان شهید سلیمانی که خود در عمل بدان ملتزم بود و این روزها 

میزان  ؛است کهشود کامالً دقیق و راهبردی فراوان بازنشر داده می

ها دست آید، در خود فرصت تواند بهها میتوفیقاتی که در چالش

 (عزیز غضنفرینویسنده: ) وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 بازی دوگانه                             گزارش روز▼

از  ران،یکشور به دست ا نیجاسوس ا یگذشته و بعد از آزاد یهاهفته یترامپ ط کهیدرحال

به  زین یداخل یهاو رسانه یاسیس یهاچهره یو برخ کردیصحبت م رانیاکره با اامکان مذ

در رابطه با کشورمان،  کایآمر دیجد یواکنش مثبت نشان دادند، اکنون استراتژ امیپ نیا

 و اعالم شد. یروزرسانبههوک  انیراتوسط پمپئو و ب

کشورمان  هیعل هامیاز تحر هیالعربدر مصاحبه با شبکه  راًیهوک اخ انیبرا -4 :خبری یهاگزاره

و  یسازیمنزو م،یبر سه محور تحر رانیدر قبال ا کایراهبرد آمر»کرده و گفته است:  یابراز خرسند

 هیشده علاعمال یهامیتحر جیاز نتا کایگفته که آمر نیاو همچن «استوار است. ینظام یبازدارندگ

کنگره  ندگانینما یبرخ ریدر برابر اقدام اخ دیبا هوک را انیسخنان برا نیا -2 خرسند است. رانیا

 کایکنگره، دولت آمر ندگانینما یشنهادیدانست. بر اساس طرح پ رانیا هیعل هامیتحر شیافزا یبرا

 میتحر ؛عنوان نمونهاعمال کند. به رانیا هیها علحوزه یدر برخ یدتریشد یهامیتحر دیبا

 ماشه. سمیننشده و اعمال مکا یعمل نوزکه ه نستکسیا

در برابر  کایآمر یهوک اعالم کرده، راهبرد اصل انیکه برا یاگانهراهبرد سه :گزاره راهبردی

قرار نخواهد گرفت. بر  هاییکایدر دستور کار آمر وجهچیهبه رانیاست و مذاکره با ا رانیا

و  یسازیاست و منزو یفشار حداکثر استیس یدر راستا میگانه، تحرراهبرد سه نیاساس ا

که ترامپ در  یامر ،است رانیا یانفوذ منطقه دیمنزله همان تحدبه زین ینظام یبازدارندگ

 هامیکرده که وجود تحر یزیربرنامه گونهنیا کایآمر نیبه دنبال آن است؛ بنابرا یمذاکرات واه

 تواندی( ممی)تحریاقتصاد یخواهد شد و باوجود تنگناها رانیا یامنجر به کاهش نفوذ منطقه

هم  نینداده و بعدازا جهیکه تاکنون نت یاستیباشد. س دواریام رانیا با یابه مذاکرات منطقه

 (ی: محمدرضا فرهادسندهینخواهد داد. )نو جهینت

 اثر داشت! يمياز دگر تحر شتريب يميخود تحر              ژهیو خبر ▼

 دهمکشور در دولت  ینفت یمدهادرآ زانیم سهیبه مقا یمسئوالن ارشد دولت ریاخ یروزها در

سازمان  سیرئ دولت، محمدباقر نوبخت یسخنگو یعیرب یعل ؛اندپرداخته یبا دولت فعل

درباره کاهش درآمد  ریاخ هایروزدر  یبانک مرکز کلسیرئ یو عبدالناصر همت وبودجهبرنامه

 اردیلیم 433 یباال یآن را با درآمد نفت زانیاند و مسخن گفته یکنون طیشراکشور در  ینفت

در کار  یکه اگر نقصان ندیبه مردم بگو خواهندیم هاآناند. کرده سهیدولت دهم مقا یدالر

مقامات ارشد دولت به  حیاما اشارات صر؛ است ینفت یدولت است به خاطر کاهش درآمدها

 هم به ناموفق بودن یمیرمستقیدولت دهم، اعتراف غ یدالر اردیلیم 433 یباال یدرآمد نفت

اکنون درآمد هم ،یبه گفته مقامات فعل .شودیمحسوب م هامیدر دور زدن تحر یدولت فعل

 یکاهش درآمدها ایاست. آ دهیدولت دهم رس یدرصد درآمد نفت 23تا  43کشور به  ینفت

 یبرخ انگریب ایاست  کایآمر یهامیبودن تحر دیفقط به خاطر شد ،یفعل طیدر شرا ینفت

 یارکان اقتصاد یاصل تیدولت دهم اولو در هم هست؟ هامیتحر در دور زدن هایکارکم

 ینفت یهامیخصوصاً دور زدن تحر ،یاقتصاد یهامیدور زدن تحر یبرا ییهاراه افتنیکشور، 

 یاز بازارها رانیدر حذف نفت ا کایتوانست مانع تحقق اهداف آمردر این دوره  رانیبود و ا

در مذاکرات  تیبه موفق یادیز دیام ازدهمیلت، دولت دو رییبا تغ 4012شود. در سال  یجهان

ارتقاء  دیبه ام ازدهمیرا هم کنار گذاشت. دولت  هامیدور زدن تحر یهاوهیداشت و ش یاهسته

 جهیپشت پا زد. نت زین میبا دوستان دوران تحر کیبه روابط استراتژ ها،یروابط با غرب

 یهامیبا بازگشت تحر 401۱سال  قبل و بعد از برجام موجب شد که در یهااستیس

اکثر  رایرا دور زد، ز هامیتحر 14و  13 یهاهمچون سال شدینم گرید کا،یآمر یاقتصاد

 .شد بیکامل تخر طوربهچند سال  نیدر ا هامیدور زدن تحر یهاوهیش



 

 

  

 اخبار ▼

 چيست؟ روحاني با طلباناصالح اجتماعي گذاریفاصله داليل

 برای طلباناصالح ایرسانه فعالیت حجم شویم،می ترنزدیک روحانی تدول پایان به هرچه

 دو اخیر هایماه در طلباناصالح .شودمی ترپررنگ دولت از خود سفره کردن جدا و گذاریفاصله

 12 هایسال در طیف این! «ایاجاره نامزد» روحانی آقای اینکه یکی اند؛کرده تکرار بارها را ادعا

 و ماندند پاستور در پشت روحانی، دوم و اول دولت در طلباناصالح اینکه دیگر و بوده 1۹ و

 پاسخ در طلباصالح فعالین از «قوچانی محمد» گذشته روزهای در .نیافتند راه دولت به گاههیچ

 ایاجاره نامزد دیگر گویندمی ما طلباصالح دوستان»: گفت خود قطارانهم اول ادعای به

. است ترطلباصالح هاطلباصالح از خیلی از روحانی آقای من باور به آنکهلحا. خواهیمنمی

 در و اقتصاد داخلی، سیاست خارجی، سیاست در روحانی آقای افکار. نیست ژن طلبیاصالح

 ادعای برخالف« .است طلباصالح دوستان از بسیاری از بازتر بسیار اجتماعی و فرهنگی مسائل

 در «خاتمی محمدرضا» همین برای. است طلباناصالح دولت روحانی، دولت طلب،اصالح فعالین

 نفت، وزیر جمهور،رئیس اول معاون «.هستیم روحانی تضمینِ طلبان،اصالح ما» گفت 1۹ سال

 از بسیاری و وبودجهبرنامه سازمان رئیس صنعت، وزیر خارجه، وزیر اقتصاد، وزیر کار، وزیر

 .هستند طلباصالح ناحج از همگی دولت ارشد مقامات

 !اندشده زنجير ضدايراني مراکز به گونهاين ایزنجيره هایروزنامه

 که کردند منتشر را متفاوت یادداشت خود دو اول صفحه در اعتماد روزنامه و شرق روزنامه

 یک «احمدی کامیل» .است« احمدی کامیل» نام به شخصی یادداشت، دو هر نویسنده

 سی،بیبی ازجمله معاند هایرسانه با کارشناس پوشش در که است( نگلیسیا -ایرانی)دوتابعیتی

 در وی .کندمی همکاری وله دویچه و فردا رادیو تو،ومن آمریکا، صدای اینترنشنال، ایران

 این. است داشته همکاری فارسی سیبیبی شبکه با خبرنگار عنوانبه 233۹ و 233۲ هایسال

 و سفید ازدواج قبیل از زنان مختلف موضوعات در مرتبه چندین گلیسی،ان-ایرانی دوتابعیتی فرد

 یادداشت است. عنوان داشته حضور سیبیبی هایبرنامه در کم، سنین در دختران ازدواج

 مخاطرات» اعتماد روزنامه یادداشت عنوان و «گردزباله کودکان خاموش تراژدی» شرق روزنامه

. دارد المللیبین هایسازمان برخی با نیز ایویژه اتارتباط وی .است «کودک پنهان کار

 اخیر هایسال در احمدی. کنندمی همکاری وی با کمکی یار نقش در نیز طلباصالح هایرسانه

 و امید فراکسیون و جمهوری ریاست زنان امور معاونت در)مسئوالن برخی با گیریارتباط ضمن

 تصویب مسیر تا است بوده آن پی در( انتهر شهر شورای و دهم مجلس زنان فراکسیون

 هموار را -ایران در ازدواج سن افزایش کردن قانونی ازجمله -خارجی دارمسئله هایکنوانسیون

 در ضدایرانی مراکز در دیدهآموزش و دوتابعیتی عنصر این که اینجاست سؤال حال .کند

 کند؟!می چه طلباصالح هایروزنامه

 ملل سازمان دبيرخانه ادعای رد در خارجه وزارت بيانيه

وزارت خارجه کشورمان در پاسخ به گزارش اخیر سازمان ملل در خصوص نقش کشورمان در ماجرای 

هدف قرار گرفتن تأسیسات آرامکوی عربستان بیانیه صادر کرد. در متن این بیانیه آمده است: 

 به یمنی نیروهای حمله در ایران داشتن نقش بر مبنی متحد ملل سازمان دبیرخانه ادعاهای»

 هایرژیم سیاسی فشارهای تحت صرفاً( 1۹ شهریورماه) گذشته سپتامبر در عربستان نفتی تأسیسات

 بر و نبوده حقایق تغییردهنده سیاسی، یهازهیانگ با گزارش شده است. تهیه مطرح عربستان و آمریکا

 رژیم و آمریکا غلط یهااستیس مستقیم نتیجه منطقه امروز وضعیت که است روشن همگان

 از سناریوی در کندیم توصیه متحد ملل سازمان دبیرخانه به اًیقو است. ایران عربستان کشکودک

 تهیه با و نکرده حرکت ایران تسلیحاتی یهاتیمحدود لغو از جلوگیری برای آمریکا شدهیطراح پیش

 نیتربزرگ خود آمریکا نکند. کمک خطرناک روند این به ندارند قانونی محمل هیچ که ییهاگزارش

 گسترده نقض از را کشور آن دامان تواندینم کسچیه و است امنیت شورای 2204 قطعنامه ناقض

 «.سازد مبرا یالمللنیب قوانین

 کوتاه اخبار ▼

 اند؟/نکرده واريز را عدالت سهام پول هابانک از برخي چرا ◄

 یارد تومانمیل 133 بین از»عدالت خبر داد:  سهام سخنگوی

 ۹20( خرداد 41) دوشنبه وقت آخر تا عدالت سهام سفارش ثبت

 این به سهام این از بود. بخشی رفته فروش به تومان میلیارد

 زیان و ضرر باعث تا بسنجد را شرایط باید کارگزار که علت

 شرایط همه گرفتن نظر در با همچنین و نشود کنندهعرضه

 بفروشد، را سهام زمانی چه و نحوی چه به که بگیرد تصمیم

 فروش به باقیمانده سهام درهرصورت است. نرفته فروش به هنوز

 واریز سهامداران حساب به تدریجبه موردنظر مبلغ و رودمی

 برای عدالت سهام وجه واریز عدم علت بنابراین شد؛ خواهد

 به سهام این از بخشی اوالً که است این سهامداران از برخی

 به را مردم عدالت سهام بانک که روزی دوماً ،است نرفته فروش

 «.کندمی واریز را پول روز آن فردای برساند، فروش

 گزارش طبق رساند/مي نفر ميليارد 9 به را فقيران تعداد کرونا ◄

 است، متحد ملل سازمان دانشگاه از بخشی که وایدر-یویوان جدید

 پاندمی از شینا منفی اقتصادی تأثیرات علت به جهانی مطلق فقر

 به را دیگر نفر میلیون 01۲ پاندمی این .یافت خواهد افزایش کرونا

 که افرادی تعداد ترتیباینبه و فرستاد خواهد مطلق فقر خط زیر

 در بگذرانند، را خود زندگی روز در دالر 4۹13 از کمتر با مجبورند

 .رسید خواهد نفر میلیارد 4 از بیش به جهان سراسر

 نماینده «ابوترابی» نمايندگان/ رفتار بر نظارت نقانو اصالح ◄

 خود به را نمایندگان جدید طرح»مجلس گفت:  در آبادنجف مردم

 در موارد از یکی .دهدمی سوق خودشان عملکرد مورد در اظهاری

 که هدیه میزان هر به نمایندگان از یک هر که است این جدید طرح

 قرار شودمی اندازیراه ظورمن همین به که سایتی در را آن گیردمی

 هر تا گیردمی قرار مردم اختیار در سایتی آن بر عالوه .دهند

 به دارند اختیار در را مجلس نمایندگان از اطالعاتی هر و شکایت

 بر نظارت اساس بر که کنند بارگذاری سایت در محرمانه صورت

 «.بگیرد صورت بررسی و اقدام بارهدراین نمایندگان رفتار

عضو  «امیرآبادی» ميليوني به نمايندگان مجلس!/ 855کمک  ◄

 نمایندگان به بالعوض کمک میلیون ۲33 رئیسه مجلس خبرهیئت

 نمایندگان از غیر دانسته و معتقد است باید را کذب یازدهم مجلس

 عضو نمایندگان رفتار بر نظارت هیئت در هم دیگری افراد مجلس

اری کرونا از قم و نقش شوند. وی همچنین در خصوص شیوع بیم

 به کرونا، ماجرای در»های چینی در این موضوع گفته است: طلبه

 چین به هاآن که سفری آخرین بستند؛ دروغ چینی هایطلبه

 کهدرحالی بود، قم از کرونا شیوع گفتند .بود شهریور از قبل داشتند

 «شد. شناسایی قم در فقط و نبود طوراین

 در شاهوارپور سردار است!/ نرسيده غيزانيه به هنوز آب ◄

 صورت اینجا در خاصی کار عمالً»غیزانیه اعالم کرد:  از بازدید

 شبکه وارد آینده شنبه تا آب اندداده قول آبفا است. مسئوالن نگرفته

 «.هستیم کمک آماده پروژه ترسریع اجرای شود. برایمی آب


